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، وفي إطار التعاون المصريةالمعلومات تكنولوجيا التعاون مع وزارة االتصاالت وبجامعة الدول العربية، ورعاية تحت 

 :الها جدول أعمتعقد ورشة العمل التالية ومقترح على اإلنترنت،  طاالفي مجال حماية األ لقليمياإل

 ": تمكمن موافطني المستقبل الرلقمممننترنت"عيى اإل فطاالحماية األ إستراتمجمة" ة حوللقيممماإلعمل الورشة 
 جمهورية مصر العربمة، – الجمزة -القرية الذكمة  –بمقر وزارة االتصاالت وتكنولوجما المعيومات 

 2015أكتوبر  25-26

 اعترافا بـ:

 على االنترنت: فطاا الدولي لالتصاالت ذات الصلة بمواضيع حماية األاالتحاد  قرارات أحدث .1
  على االنترنت األفطاا دور االتحاد الدولي لالتصاالت في حماية  –( 2014، )بوسان، 179قرار 
  دور قفطاع تنمية االتصاالت في حماية  –( 2014، )المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت، دبي، 67قرار

 رنتعلى االنت األفطاا 
 معينة أهداف لبلوغعلى االنترنت،  األفطاا لالتحاد الدولي لالتصاالت في مجا  حماية  اإلستراتيجيةالخفطة  أهداف .2

 2020 عام حتى
 (.2017-2015العربية المتبناة ) اإلقليمية( والمبادرات 2014 خفطة عم  دبي )المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت .3
 مختلف العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون مع قليمياإلمن قب  المكتب ة العربية المبذولة قليميالجهود اإل .4

 الدو  العربية:
   على االنترنت في المنفطقة العربية فطاا األالسياسات وبناء القدرات في مجا  حماية "  ةقليمياإلورشة العم" ،

الجوانب القانونية والتشريعية " حو  ةقليمياإلورشة العم  . 2011 أكتوبر/ تشرين األو  عمان، –مسقفط 

 .2012يونيو/حزيران  في المنفطقة العربية"، الجزائر العاصمة، على االنترنت فطاا لحماية األ
 يةمنهج وضع إلى على الحاجة، في الدوحة 2012التي عقدت في مارس/آذارقمة توصي  العالم العربي  أكدت 

 واألوسافط الحكومات لدى بهذا الموضوع الوعي مستوى ورفع القدرات بناء إلى تهدف ،لسيبرانيا لألمن
 حمايةمناقشتها  تمت التي القضايا بين منوكان  ،المؤسسات من وغيرها والمدارس الخاص والقفطاع األكاديمية

 .اإلنترنت عالم في فطاا األ
  اإلفطارالعربي لالتحاد الدولي لالتصاالت بتشكي  مجموعة عم  حو   قليمي، قام المكتب اإل2013يناير في 

ات الكااء عزيزهي ت هذه المجموعة أهداففي المنفطقة العربية. وكانت على االنترنت  فطاا القانوني لحماية األ
 المعلومات تكنولوجيا تشريعات مواءمة فطريق عن على االنترنت فطاا بحماية األ يتعلق فيما العربية المنفطقة في

على  األفطاا لحماية  قليمياإل القانوني توجيهية لإلفطار مبادئوتفطوير  التنظيمية واإلجراءات واالتصاالت
 التقيد بشأن المشورة وإسداء العربية، المنفطقة داخ  المعايير وتنسيق قليمياإل التعاون وتشجيع ،االنترنت
 .لوفطنيا الصعيد على اإلنترنت على فطاا لأل السالمة تشريعات اعتماد ورصد النموذجي القانون بمعايير

  ،مبادئ  إلى وضعالعربية العم  ة مجموع انتهتبعد ثالث اجتماعات تم عقدها في الجزائر ومصر وتونس

دولة في تفطوير  13على االنترنت في المنفطقة العربية. وقد اشتركت  فطاا القانوني لحماية األ لإلفطارتوجيهية 

رصد العربي لألمن منظمة االسكوا والم إلى باإلضافةعلى االنترنت،  فطاا القانوني لحماية األ اإلفطارهذا 
 من المنظمات غير الحكومية.عدد و السيبراني

 
 

 
 على االنترنت  فطاا نموذجي لحماية األ استرشادي وقد قام خبير االتحاد الدولي لالتصاالت بتفطوير قانون

 قانونيال اإلفطار. وقد تم الموافقة على "التوجيهية للمبادئ النهائية الصيغة وضعب أيضا   قام كماللمنفطقة العربية 
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 أصحابخذ مشورات من كثير من أ" بعد العربية للمنفطقة دلي : اإلنترنت على فطاا األ حمايةل قليمياإل
 ك  الدو  العربية. تعميمها علىعليها قب   لإلفطالعجامعة الدو  العربية  إلىهذه الوثيقة  إرسا وتم  المصلحة 

   المركز  مظلةعلى االنترنت تحت  فطاا األ حمايةل وفطنية إستراتيجية إفطارتم عقد ورشة عم  البحرين حو

 .2014 /أيلو سبتمبرفي ، لالتصاالتالدولي  لالتحادلألمن السيبراني  العربي قليمياإل
  بالتعاون مع 2015 فبراير/ شبافط 21في مصر،  –سوان على االنترنت في أ فطاا مسابقة حماية األتم عقد ،

 برعايةتم  الحدث هذا. العربية مصرجمهورية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم في 
شركة فودافون، موبيني ، الشركة المصرية  مث  مصر في الصناعةقفطاع واالتصاالت  مشغلي معظم

 فت وأورك .ويكروسالالتصاالت ممثلة في شركة تي اي داتا، وكذلك شركة م
 
 

حماية  استراتيجية تناو ن عندما وخاصة العالم، من أخرى أجزاء عن عز ين أو اص ين أن يمكن ال العربي العالم إن
 تتواءم العربية للمنفطقة متماسكة ستراتيجيةعم  ال إفطار بناءولهذا السبب فان هذه الورشة تحاو   ،على االنترنت فطاا األ
 .والشباب فطاا األ وحماية تمكين. ..العرب الموافطنينمن  والشباب فطاا لأل آمن إنترنت عالم تضمنو الدولية األهداف مع

: تمكمن موافطني المستقبل عيى اإلنترنت" فطاالحماية األ إستراتمجمة" ة حوللقيممماإلعمل الورشة 
 "الرلقمممن

 بمقر وزارة االتصاالت وتكنولوجما المعيومات بالقرية الذكمة
 (2015أكتوبر  26– 25) جمهورية مصر العربمة –الجمزة 

المقترح" جدول األعمال"  
 2015 أكتوبر 25 األحد – األول الموم

 التسجيل 9:20 – 9:00
 االفتتاحمة الجيسة 10:00 – 9:20

 العاللقات الدولمة –أ. نمرممن السعدني وكمل وزارة االتصاالت وتكنولوجما المعيومات  كلمة 

 المدير اإللقيممي ليمكتب اإللقيممي لالتحاد الدولي لالتصاالت –إبراهمم الحداد  م. كلمة 

 العربمةبجامعة الدول  وتقنمة المعيومات االتصاالت دير إدارة تنممةم -أ. خالد فودة  كلمة 

 مساعد وزير العدل لشؤون المرأة والطال -المستشارة غادة الشهاوي  كلمة  

 للتأكيد( األممن العام ليمجيس القومي ليطاولة واألمومة –د. هالة أبو عيي  كلمة( 
 األولى الجيسة 11:30 – 10:00

 االنترنت عيى فطاالاأل بحماية يتعيق فمما العربي المشهد العنوان
 مصر جمهورية في االنترنت عيىفطاال األ لحماية الوفطنمة اليجنة رئمس – هاشم شريف. د الجيسة رئمس

 العربمة 
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 لالتصاالت الدولي االتحاد – عيي األممر رودة. م - المتحدثون

 ةالعربم الدول من 1 المجموعة
  الجيسة مقرر

 موضوعات
 النقاش

 لالتصاالت الدولي لالتحاد االنترنت عيى فطاالاأل لحماية االستراتمجي اإلفطار عن مقدمة 

 الهمكل) االنترنت عيى فطاالاأل حماية من مولقاها لعرض ولقت لها سمتاح دولة كل 
 عرض ورلقة 5 إلى 4 في( التحديات االحتماجات، التنظممي،

 األوراق
 :المرجعمة

 عيى االنترنت لالتحاد الدولي لالتصاالت فطاالاإلفطار االستراتمجي لحماية األ  

 عمان لسيطنة االنترنت عيى فطاالاأل لحماية الوفطنمة اإلستراتمجمة إفطار 

 العربمة مصر جمهورية في االنترنت عيى فطاالاأل لحماية الوفطنمة ليجنة لتوظمايا الوصف  
 لقهوة استراحة   12:00 – 11:30
  الثانمة الجيسة 13:30 – 12:00

 القانونمة واإلجراءات السماسات العنوان
 رئمس المكتب الاني لمركز المعيومات القضائي بوزارة العدل –القاضي/ حاتم جعار  الجيسة رئمس

 ECPAT International –السمد / جون كار  - المتحدثون

المتعيقة بحماية وتمكمن "مرئمات األسكوا حول لقضايا التشريعات والسماسات والحوكمة  -
مدير سماسات تكنولوجما  ،السمد/ أيمن الشربمني - موافطني المستقبل الرلقمممن"

المعيومات واالتصاالت، لجنة األمم المتحدة االلقتصادية واالجتماعمة لغربي آسما 
  )اإلسكوا(

 التحاد الدولي لالتصاالتالمكتب اإللقيممي ل –م. رودة األممر عيي  -
  مقرر الجيسة
موضوعات 

 النقاش
 وضعمة التشريعات والسماسات عيى المستوى الدولي 

 الجرائم تعالج أن يمكن التي األحكام إدراج إلى والحاجة القائمة، القانونمة األفطر 
.  فطاالاأل عيى الجنسي االعتداء وصور اإلنترنت عيى المضايقة مثل ،فطاالباأل المتصية

 اعتمادها ممكنة ونماذج جديدة تنظممات إلى الحاجة أيضا ستبحث كما

  المنظور القانوني واحد من األهداف التي حددها االتحاد الدولي لالتصاالت لخطة عام
من البيدان وضع تشريعات تتناول مواد االعتداء  % 90. يتعممن عيى 2020

 2020عيى اإلنترنت بحيول عام  فطاالالجنسي عيى األ

 لدعم المنظمات بمن المشترك والتعاون الاعالة المشاركة التشريعات هذهتقنن  أن ينبغي 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjACahUKEwjl_ey1wrLIAhWB1hoKHY6GBgQ&url=http%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fen%2Fcouncil%2Fcwg-cop%2FDocuments%2FResults%2520framework%252029.09.docx&usg=AFQjCNHuWS2TeiV37DP4
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/COP/NationalCOPCommitteeconceptPaper-ar.pdf
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 (الساخنة الخطوط. المثال سبمل عيى) مناسب غمر محتوى عن واإلبالغ والتقممم الرصد
 األوراق

 المرجعمة:
 العربمة المنطقة في االنترنت عيىفطاال األ لحماية التشريعي لإلفطار التوجمهمة لمبادئا 

 النموذجي والقانون لالتصاالت الدولي االتحاد عن والصادر

 االتحاد عن الصادر القرار لصانعي االنترنت عيى فطاالاأل لحماية التوجمهمة المبادئ 
 لالتصاالت الدولي

 المصري الطال لقانون 

 التشريعي اإلفطار لوضع لالتصاالت الدولي لالتحاد ةلقيممماإل العمل مجموعة تقارير 
  االنترنت عيىفطاال األ لحماية

 الغداء استراحة 15:00 – 13:30
  لثةالجيسة الثا 16:30 – 15:00

 الحيول التقنمةلقطاع الصناعة /  دور العنوان
 ECPAT International –السمد / جون كار  الجيسة رئمس

 المونمسمف -السمدة ماريا ألاارو  - المتحدثون

 مايكروسوفت –م. ناصر الكتاني  -

 TE Data –م. محمد حمدي  -

 Child Helpline Internationalالسمد/ توماس مولير  -

 IBM -د. خالد نجم  -
  مقرر الجيسة
موضوعات 

 النقاش
 من أي أو اإلنترنت يستخدمون الذين فطاالاأل سالمةفي تعزيز  األعمال ولقطاع الصناعة دور 

 الرلقممة الموافطنة تاعمل وكذلك خاللها من بها االتصال يمكن التي األجهزة أو التكنولوجمات
 .والتعيم المدنمة والمشاركة المسؤولة،

  الخطوط الساخنة كوسمية فعالة ومكون أساسي في استراتمجمات مكافحة اإلساءة الجسدية أو
 االستغالل الجنسي لألفطاال عيى االنترنت.

 األوراق
 المرجعمة:

 لحماية األفطاال عيى االنترنت الصادر عن االتحاد الدولي  توجمهمة ليصناعةالمبادئ ال
 لالتصاالت

  2014نتائج لقمة المميكة المتحدة : 

1. Statement of action: internet industry 
2. Statement of action: countries and law enforcement agencies 
3. Statement of action: civil society organizations 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/COP/GuidelinesModelLaw-ar.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/COP/GuidelinesModelLaw-ar.pdf
https://www.itu.int/en/cop/Documents/guidelines-policy%20makers-e.pdf
https://www.itu.int/en/cop/Documents/guidelines-policy%20makers-e.pdf
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Egypt_Child-Law-Complete_20082.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/COP/AgreementsReport.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/COP/AgreementsReport.pdf
http://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_E.PDF
http://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_E.PDF
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386336/20141208_-_Combined_Industry_Statement_of_Action_-_FINAL.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/461474/171211_-_Statement_of_Action_-_Countries_LEAs_-_FINAL__3_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386338/20141205_-_Statement_of_Action_-_CSO_-_FINAL.pdf
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 دعوة الضموف ليعشاء

 نهاية الموم األول
 

 2015أكتوبر  26 االثنمن – الثاني الموم 

09:00 – 
10:30 

  الرابعةالجيسة 
 عيى االنترنت فطاالالمشهد العربي فمما يتعيق بحماية األ العنوان

 مصر جمهورية في االنترنت عيىفطاال األ لحماية الوفطنمة اليجنة رئمس – هاشم شريف. د مدير الجيسة
 العربمة

 من الدول العربمة 2المجموعة  - المتحدثون
  مقرر الجيسة
موضوعات 

 النقاش
  عيى االنترنت )الهمكل  فطاالاألكل دولة سمتاح لها ولقت لعرض مولقاها من حماية

 ورلقة عرض 5 إلى 4التنظممي، االحتماجات، التحديات( في 
 األوراق

 المرجعمة:
 عيى االنترنت لسيطنة عمان فطاالإفطار اإلستراتمجمة الوفطنمة لحماية األ 

  لحماية األفطاال عيى االنترنت في جمهورية مصر العربمةالوصف التوظماي ليجنة الوفطنمة  
10:30 – 
11:00 

 استراحة لقهوة

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/COP/NationalCOPCommitteeconceptPaper-ar.pdf
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11:00 – 
12:30 

 الخامسةالجيسة 
 التعيمم ورفع الوعي العنوان
 جمهورية مصر العربمة –م. عيي أنمس، الجهاز القومي لتنظمم االتصاالت  الجيسة رئمس

  ikeepsafe –السمدة/ مارسميي هانكوك  - المتحدثون

 وزارة التربمة والتعيمم بجمهورية مصر العربمة –أ. محمد الجابري  -

 Enable Hackathonالاريق الاائز في  -
  مقرر الجيسة
موضوعات 

 النقاش
 عيى اإلنترنت" في المناهج التعيمممة والسماسات فطاالحماية "األ 

  شبكات التواصل االجتماعيمدارس ودور الحمالت 
 األوراق

 المرجعمة:
 .منهج وزارة التربمة والتعيمم المصرية لألمان عيى االنترنت 

 

12:30 – 
14:00 

 السادسةالجيسة 
 البحث العيمي/المؤشرات العنوان
العاللقات الدولمة بوزارة االتصاالت  –مدير مكتب البحوث والسماسات  –أ. نمامن توفمق  الجيسة رئمس

 المصرية
 المصرية رئمس االدارة المركزية ليمعيومات بوزارة االتصاالت -د. نجوى الشناوي  - المتحدثون

)مشاركة عن  London School of Economics –د. سونما لمانجسون  -
 بعد(

 مميكة البحرين –أ.مريم المناعي  -

 (GSMA & Orangeموبمنمل مصر )ممثال لـ  –م. شريف عمسى  -
  مقرر الجيسة
موضوعات 

 النقاش
 البحث في دراسات حماية األفطاال عيى االنترنت مناهج 

 لمحة عن الدراسات المطبقة عيى المستوى الدولي 

  تجربة مميكة البحرين –احتماجات البحث في الدول العربمة 
 األوراق

 المرجعمة:
 لالتصاالت الدولي لالتحاد اإلحصائي اإلفطار 
 منظمة عيى الصادر النقالة ليهواتففطاال األ استخدام عن دراسة - GSMA 
 تقرير  LSE  :العصر في العالمي المستوى على الطال حقوق عن البحث 

 الرلقمي

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-COP.01-11-2010-PDF-E.pdf
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/GSMA_ChildrensMobilePhones2012WEB.pdf
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/Research-Projects/Researching-Childrens-Rights/pdf/Researching-childrens-rights-globally-in-the-digital-age-260515-withphotos.pdf
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/Research-Projects/Researching-Childrens-Rights/pdf/Researching-childrens-rights-globally-in-the-digital-age-260515-withphotos.pdf
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 The Orange [3] principles of child protection 

 GSMA's mYouth flyer  

  

14:00 – 
15:00 

 استراحة الغداء

15:00 – 
17:00 

 السابعةالجيسة 
 خريطة المستقبل والتوصمات العنوان
العاللقات الدولمة بوزارة  –مدير مكتب البحوث والسماسات  –أ. نمامن توفمق  - الجيسة رئمس

 االتصاالت المصرية
 )مشاركة عن بعد( االتحاد الدولي لالتصاالت –مارتن يوشنر السمد  - المتحدثون

 العربي لألمن السيبراني اإلقليميلمركز ا RCC –م. عزيزة الراشدي  -

 متحدث من المجيس القومي ليطاولة واألمومة في جمهورية مصر العربمة )ليتأكمد( -

 جمعمة اتصال –م. حسام الجمل  -

 
 التوصمات

  مقرر الجيسة
عيى االنترنت لالتحاد الدولي  فطاالاإلفطار االستراتمجي لحماية األمنالقشة ماتوحة حول  موضوعات 

http://www.orange.com/sirius/responsibility/O4kids/
http://www.orange.com/sirius/responsibility/O4kids/
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2015/10/GSMA_mYouth-flyer_OCT-2015.pdf
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2015/10/GSMA_mYouth-flyer_OCT-2015.pdf
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 لالتصاالت النقاش

 التوصمات 

  حماية األفطاال عيى الخط ليخبراء المتخصصمن فيعربمة الشبكة ال تشكملإعالن.  
 الثاني الموم نهاية

 


